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چڪیده
هدف: با توجه به اسناد باالدستی جمهوری اسالمی در حوزه علم و فناوری، به رویكرد 
خربگزاری های رسمی جمهوری اسالمی در بازمنایی مفهوم تولید و سنجش علم طی سال های 

اخیر می پردازد. 

روش/ رویکرد پژوهش: به روش تحلیل محتوا اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی ایران 
در حوزه علم و فناوری را بررسی کرده و اخبار منترششده در این حوزه را در دو مقوله کلی 
تولید و سنجش علم توسط خربگزاری های رسمی مهر، ایسنا، ایرنا، و خربآنالین طی سال های 

١٣٩٠تا پایان مرداد ١٣٩٣ مورد توجه قرار داده است.

یافته ها: میزان انعکاس دو مقوله علم و فناوری در چهار خربگزاری ٦٢٠ خرب (٦١/٨٪ در 
حوزه تولید و ٣٨/٢٪ در حوزه سنجش علم) بوده است. بیشرتین اخبار مرتبط با حوزه 
تولید علم به کّمیت تولیدات علمی ایران و نرشیات و پایگاه های اطالعات علمی اشاره 
داشته، در حالی که بیشرتین اخبار مرتبط با سنجش علم به رتبه بندی دانشگاه ها، کشورها، 
و  تحقیقات  علوم،  و مدیران وزراتخانه های  است. مسئوالن  اشاره کرده  دانشمندان  و 
فناوری، بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و آموزش پرورش و پس از آن، پایگاه استنادی 
جهان اسالم به عنوان مرجع خرب، بیشرتین فعالیت را داشته اند. در بحث نگاه انتقادی به 
مسئله تولید علم، مجلس شورای اسالمی در رده اول و از نظر حوزه موضوعی نیز به علوم 
انسانی بیشرتین نقد وارد بوده است. مقوله های مربوط به رتبه بندی کشورها با نرشیات، 
بروندادهای علمی با نرشیات، و ربته بندی کشورها و بروندادهای علمی در مقوله های مورد 

بررسی در خربگزاری ها دارای بیشرتین هم وقوعی بوده اند.

نتیجه گیری: با توجه به نقش اساسی رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی و فرهنگ سازی 
بیشرت گفتامن تولید علم، رضورت توجه به مسئله تولید علم و فرهنگ سازی بیشرت در این 

خصوص بیش از پیش احساس می شود.
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مقدمه
طى سال هاى اخیر و به صورت جدى از زمان ارائه قانون برنامه چهارم توسعه و هم زمان 
با ابالغ سند چشم انداز توسط رهبر معظم جمهورى اسالمى که براساس آن، ایران در سال 
1404 باید پیشتاز علم و فناورى در منطقه باشد، اقدامات متنوعى در حوزه علم و فناورى در 
کشور به انجام رسیده است. در سند چشم انداز (1382)، "جمهورى اسالمى ایران با اتکال به 
قدرت الیزال الهى و با احیاى فرهنگ و برپایى تمدن نوین اسالمى- ایرانى براى پیشرفت 
ملى، گسترش عدالت و الهام بخشى در جهان، کشورى برخوردار از انسان هاى صالح، 
فرهیخته، سالم و تربیت یافته در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانى در تراز برترین هاى 
جهان؛ توانا در تولید و توسعه علم و فناورى و نوآورى و به کارگیرى دستاوردهاى آن و 

پیشتاز در مرزهاى دانش و فناورى با مرجعیت علمى در جهان" خواهد بود.
دانشمندان معتقدند اگر یک جامعه بخواهد پیشرفت کند باید از پژوهش هاى علمى 
حمایت کند و چنین حمایتى زمانى اتفاق خواهد افتاد که عموم مردم درك درستى از 
ماهیت علم داشته باشند (بیشاپ4، 1997). وسایل ارتباط جمعى جایگاه ممتاز و بى بدیلى 
براى ظرفیت سازى در عرصه مشروعیت بخشى و مقبولیت دهى به  خط مشى ها، راهبردها، 
و برنامه هاى اجرایى هر کشورى در عرصه هاى گوناگون دارد. علم و فناورى باید از 
موضوعات مورد توجه رسانه ها به دلیل ورود آنها به جامعه و تأثیرگذارى آنها در تحوالت 
جامعه باشد. به نظر مى رسد، رسانه ها با نقش مسلطى که در شکل دهى و بازشکل دهى به 
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تصورات عموم از علم دارند، بیشترین تأثیرگذارى را دارند تا جایى که به گواهى یافته هاى 
پژوهشى، دانشمندان نیز به تأثیر قوى رسانه ها بر افکار عمومى در مورد موضوعات علمى 

اذعان دارند (آلگیر1 و همکاران، 2013، به نقل از خانیکى و زردارى، 1393).
 نلکین2 (2001) بیان مى کند در ارتباط علم، رسانه به عنوان واسط علم و جامعه قرار 
مى گیرد. در واقع، رسانه هاى مختلف با تأکید بر بعضى مسائل نظیر تکرار یک خبر، طول، و 
محل درج آن به مرور زمان با مردم ارتباط برقرار مى کنند و به طور تلویحى به آنها مى گویند 
که چه موضوعاتى مهم هستند. از جنبه نظرى، مردم اولویت هاى رسانه ها را درك مى کنند، 
مى آموزند و آنها را درونى مى کنند تا آنجا که مى توان گفت اولویت هاى مردم در مورد 

مسائل مختلف منعکس کننده تأکیدات متفاوت رسانه ها در مورد آن موضوع هاست.
در ایران، صدا و سیما و خبرگزارى جمهورى اسالمى ایران، مهم ترین اجزاى نظام 
اطالع رسانى رسمى به شمار مى روند. منظور از نظام ارتباط رسمى آن است که مجریان 
آن مى کوشند آگاهى ها را براساس مصالح رسمى نظام کشور بیان کنند (کریمى، 1380). 
خبرگزارى ها نقش بسیار مهمى در ارائه اطالعات و آگاهى بخشى به جامعه دارند. به عبارتى، 
از وظایف مهم خبرگزارى ها، جمع آورى اطالعات از موضوعات و رویدادهاى جارى و 
تنظیم آنها در قالب اخبار است. پیچیدگى زندگى و دور از دسترس بودن رویدادها از یک سو 
و عدم امکان حضور افراد جامعه در تمام صحنه هاى رخداد از سوى دیگر، خبرگزارى ها را 

در جایگاه واسطه و میانجى نقل رویدادها قرار داده است (مهدى زاده، 1384). 
اصطال ح تولید علم در سال هاى اخیر در فرهنگ گفتارى و نوشتارى دانشگاهیان و 
اندیشمندان ما جایگاه ویژه اى داشته است. مفصل بندى گفتمان تولید علم از دیدگاه مقام 

معظم رهبرى در نمودار 1 به تصویر کشیده است (فاطمى، 1392). 
در حوزه تولید علم و گفتمان آن در جامعه و نقش رسانه ها در شکل دهى به افکار 
عمومى در حوزه هاى مختلف از جمله علم و فناورى و از طرفى، با نگاهى به اسناد باالدستى 
کشور از جمله برنامه هاى توسعه، سند چشم انداز بیست ساله، و نقشه جامع علمى کشور، 
اهمیت توجه به حوزه تولید و سنجش علم توسط رسانه ها به وضوح نمایان  مى شود. هر 
چند پژوهش هاى زیادى در خصوص تحلیل محتوا در قالب هاى علمى گوناگون انجام 
شده است (براى مثال، پیروانى نیا و پیروانى نیا، 1388؛ محمدجانى، سعادتمند، و کشتى آراى، 
و  آشتیانى  رشیدى  فرقدان، 1389؛  و  طالشى  مهدى زاده  شریف آبادى،  رضایى  1392؛ 
الریجانى، 1390؛ بشیر و موذن،1392)، پژوهشى که به صورت خاص به تحلیل محتواى 
اسناد باالدستى و تحلیل خبرگزارى ها در داخل کشور پرداخته باشد، بسیار اندك است. در 

Allgaier .1ادامه، به مدارکى که مى تواند اطالعات مهمى را در اختیار قرار دهد اشاره مى شود.
2. Nelkin
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نمودار 1. فرایند تاریخى تبیین کلیدواژه هاى مرتبط با گفتمان تولید علم 
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بازمنایی تولید و سنجش علم در 
خربگزاری های رسمی 

جمهوری اسالمی ایران 

نوروزى چاکلى (1390) در مقدمه کتاب آشنایى با علم سنجى: مبانى، مفاهیم، روابطه و 
ریشه ها به بررسى و نقش مطالعات علم سنجى و متخصصان این حوزه در دستیابى به اهداف 
سند چشم انداز بیست ساله جمهورى اسالمى ایران به روش تحلیل محتوا پرداخته است و 
بیان مى کند که در راستاى نیل به این رسالت و با توجه به بندها و راهبردهاى مختلف برنامه 
پنجم و سند چشم انداز، ضرورت توجه به حضور متخصصان علم سنجى و خود رشته 

علم سنجى بیش از پیش در کشور احساس مى شود. 
ذاکرصالحى و ذاکرصالحى (1388) در پژوهشى با عنوان تحلیل محتواى پیش نویس 
نقشه جامع علمى کشور و پیشنهاد الگوى ارزیابى آن با استفاده از روش تحلیل محتوا و 
مطالعه اسنادى، نقشه جامع علمى کشور را بررسى کرده است. یافته هاى تحلیل محتواى 
این پژوهش نشان مى دهد که این نقشه بر سیاست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا)، 
همچنین برجستگى خاص ارزش هاى فرهنگى، دینى، و ایدئولوژیک در مقابل ارزش هاى 
علمى، فناورى، و حرفه اى است؛ سه گروه مفاهیم علمى و فناورى، اقتصادى، و مدیریتى 
به ترتیب باالترین سهم را در ساختار مفهومى پیش نویس نقشه ایفا مى کند. پس از آن، مفاهیم 
جامعه شناختى، فرهنگى، آینده پژوهى، سیاسى، و حقوقى در رده هاى بعدى قرار دارند. این 
مقاله با مطالعه اسنادى نیز یک الگو براى ارزیابى نقشه جامع علمى کشور پیشنهاد داده است.
اسدیان و نوروزى چاکلى (1391) در مقاله خود میزان تطبیق منابع درسى برنامه 
کارشناسى ارشد رشته علم سنجى را با اهداف و راهبردهاى نقشه جامع علمى کشور 
بررسى کردند. نتایج نشان داد که منابع درس هاى سیاست گذارى علم، نظام هاى سنجش 
علم، فناورى و نوآورى، و جامعه شناسى ارتباطات علمى به ترتیب بیشترین ارتباط و منابع 
درس هاى مدل هاى ریاضى در علم سنجى، نرم افزارهاى کاربردى در مطالعات علم سنجى، 
و تاریخ فلسفه علم به ترتیب کمترین میزان ارتباط را با راهبردهاى پانزده گانه نقشه جامع 

علمى کشور داشته اند. 
نوروززاده، شفیع زاده، و روحانى(1392) در پژوهشى بخش علم و فناورى قانون برنامه 
پنجم توسعه را از منظر اسناد فرادستى به روش تحلیل محتوا و اسنادى ارزیابى و تحلیل 
کرده اند. نتایج نشان داد که سیاست هاى محورى در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، 
و  فرابخشى  همکارى هاى  زیرساخت ها،  توسعه  و  انسانى  منابع  توانمندسازى  فناورى، 
بین المللى، پاسخگویى، تشویق و مشارکت طبقه بندى، و در نهایت مواد قانونى بخش علم و 
فناورى قانون برنامه پنجم بخش علم و فناورى با سیاست هاى محورى اسناد فرادستى تطبیق 
داده شده است. بنابراین، در تدوین مواد بخش علم و فناورى قانون برنامه پنجم توسعه، 

سیاست هاى محورى توصیه شده اسناد فرادستى مورد توجه قرار گرفته است1.

1. همچنین بنگرید به نوروززاده، فتحى  
 .(1388) کیذورى  و  واجارگاه، 
تحلیل محتوایى اسناد فرادستى و 
معین به منظور استنتاج سیاست هاى 
بخش  پنجم  توسعه  برنامه هاى 
آموزش عالى، تحقیقات و فناورى. 
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزى در 
آموزش عالى، 15 (3)، 29-50 و 
محیط   (1388) ذاکرصالحى  نیز 
پیشنهاد  و  ایران  در  پژوهش 
اهداف و سیاست هاى پژوهش در 
برنامه پنجم توسعه کشور. فصلنامه 
پژوهش و برنامه ریزى در آموزش 

عالى، 15 (3)، 78-51.
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خانیکى و زردار (1393) در پژوهشى بیان مى کنند که رسانه اى شدن علم را مى توان 
فرایند توجه فزاینده رسانه ها به علم از سویى و پیش بینى مالك هاى رسانه اى در علم براى 
مشروعیت بخشى به علم با استفاده از ارتباط عمومى از سوى دیگر تعریف کرد. در این 
فرایند، سه دسته کنشگر اصلى شامل دانشمندان، روزنامه نگاران، و عموم نقش دارند و 
تعامالت بین این سه دسته در فرایند رسانه اى شدن منجر به چارچوب بندى علم در رسانه ها 
مى شود. در این پژوهش، یک مدل مفهومى براى تبیین چگونگى چارچوب بندى علم در 

رسانه ها ارائه شده است. 
رضایى (1390) در پژوهشى به جایگاه کتابدارى و اطالع رسانى در نقشه جامع علمى 
کشور به روش تحلیل محتوا پرداخته است. وى با استفاده از این روش، واحدهایى از 
سند نقشه علمى کشور را که مرتبط با اصول، آموزه ها، و وظایف حرفه اى در کتابدارى و 
اطالع رسانى تشخیص داده شده، استخراج و در 22 مقوله در این حوزه ارائه نموده است. 
بیشترین مقوله مربوط به اطالع رسانى با 14 مورد و پس از آن، مدیریت دانش و ارتباط 
علمى به ترتیب با 11 و 7 مورد بوده  است. در این مقوله ها، همچنین به مقوله تولید علم، 
پایگاه هاى اطالعاتى، انتشارات علمى، ارتباطات علمى، پایگاه استنادى جهان اسالم، مراکز 
اطالع رسانى، و دستیابى به اطالعات اشاره شده است که از این حیث مى توان قسمتى از این 

پژوهش را با پژوهش حاضر هم راستا قلمداد نمود. 
منصوریان و على پور (1393) چگونگى پوشش و انعکاس اخبار مربوط به علم اطالعات 
و دانش شناسى را در روزنامه ایران بررسى کرده اند. مطالب مربوط به این حوزه با گستردگى 
و جامعیت قابل  توجهى با ارائه اخبار و با رویکردى کامًال توصیفى ارائه شده است. طبقه هاى 
اصلى یافت شده در این مطالعه عبارت بودند از: رویدادهاى نمایشگاه بین المللى کتاب 
تهران، نمایشگاه هاى کتاب و سایر رخدادهاى فرهنگى، مناسبت ها، جشنواره ها و جایزه هاى 
مرتبط با کتاب، علم اطالعات و دانش شناسى، انعکاس اخبار نهادهاى حوزه کتاب، اخبار 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانى، حوزه نشر و علم سنجى و مطالعه، موانع، و راهکارهاى 
افزایش آن. به طور کلى، اخبار انجمن کتابدارى و اطالع رسانى ایران و مطالب ترویجى به 

قلم استادان، کتابداران شاغل، و دانشجویان این رشته در روزنامه کمتر به چشم مى خورد.
مهدى زاده (1384) در پژوهش خود مطالب هفت خبرگزارى غیردولتى ایران را بررسى 
محتوایى و حرفه اى کرده است. وى به نقش خبرگزارى ها در تولید خبر و همچنین بازنمایى 
آنها توسط رسانه هاى جمعى اشاره مى کند و سپس به بررسى خروجى هاى هفت خبرگزارى 
ایکنا، ایلنا، ایسنا، فارس، موج، مهر، و میراث مى پردازد. وى با استفاده از روش تحلیل محتوا 
به بررسى و مقایسه خبرهاى ارئه شده توسط این خبرگزارى ها از حیث محتواى تیتر در 
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موضوعات گوناگون، مکان رویداد، ارزش هاى خبرى در تیتر، عناصر خبرى برجسته در 
تیتر، خبرسازان، غناى تیتر و ... پرداخته است.

رضوى زاده (1385) در پژوهشى با تحلیل محتواى پنج خبرگزارى فعال در فضاى وب 
(پانا، ایکنا، ایپنا، قدس، و شبستان) به بررسى ابعاد محتوایى و حرفه اى این خبرگزارى ها 

پرداخته است. در این پژوهش، ابعاد خبرى در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است.
در گزارش یونسکو1 (2011) در خصوص پوشش رسانه اى علم و فناورى در چند 
کشور آفریقایى، بیان شده است که روزنامه نگاران به دلیل کمبود مهارت هاى علمى و فناورى 
به صورت قابل قبولى قادر به ارائه اخبار مرتبط با علم و فناورى نیستند چرا که در برخى از 
موارد موضوعات علم و فناورى به صورت پیچیده بیان مى شود. همچنین، پوشش کم خبرى 

اخبار مرتبط با این حوزه از جمله موارد مورد توجه در گزارش حاضر است.
همان گونه که مالحظه مى شود پژوهش هاى صورت گرفته در مورد تحلیل اسناد باالدستى 
بیشتر در حوزه تحلیل علم و فناورى است. از طرفى، بررسى  ادبیات پژوهش حاکى از 
پژوهش هاى محدود رسانه ها و نقش آنها در حوزه علم و فناورى است. چنانچه مالحظه 
مى شود مطالعه اى در مورد نقش رسانه ها در بازنمایى علم و فناورى کشور و مورد توجه قرار 
دادن مفاهیم تولید و سنجش علم موجود در اسناد باالدستى توسط رسانه هاى خبرى رسمى 
کشور صورت نگرفته است. با مطالعه ادبیات پژوهش و استفاده از روش هاى به  کاررفته 
توسط برخى از این مطالعات، از چارچوب مفهومى زیر جهت بازنمون تولید و سنجش علم 

در خبرگزارى هاى رسمى ایران استفاده شده که برگرفته از اسناد فرادستى است. 

  هدف کلى از انجام پژوهش حاضر، تعیین نقش خبرگزارى هاى رسمى جمهورى 
اسالمى ایران در جهت دهى به افکار عمومى در حوزه تولید و سنجش علم طى سال هاى 

اخیر است. به عالوه، اهداف دیگرى نیز به شرح زیر را دنبال مى کند:
 تحلیل محتواى اسناد باالدستى جمهورى اسالمى ایران در حوزه تولید و سنجش علم . 1

و مقوله بندى آنها؛
 بررسى نقش و سهم خبرگزارى هاى رسمى جمهورى اسالمى ایران در ارائه اخبار . 2

مرتبط با تولید و سنجش علم؛ 
Unesco .1 تحلیل اخبار منتشرشده توسط خبرگزارى هاى رسمى جمهورى اسالمى ایران در . 3
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حوزه تولید و سنجش علم براساس مرجع اخبار، نوع اخبار، گرایش اخبار، حوزه هاى 
موضوعى، و غیره؛

 خوشه بندى مقوله هاى تولید و سنجش علم در خبرگزارى هاى رسمى کشور؛ و. 4
 تعیین هم رخدادى مقوله هاى تولید و سنجش علم در گزارش  خبرگزارى هاى رسمى . 5

کشور.

روش شناسى
نخست تحلیل محتواى اسناد باالدستى جمهورى اسالمى ایران مشتمل بر نقشه جامع علمى 
کشور و برنامه چهارم و پنجم توسعه در دو مقوله کلى تولید و سنجش علم طبق جدول 1 
انجام یافت و تا حد ممکن سعى شد فقط به مقوله ها و مفاهیمى که به مبحث تولید و سنجش 
علم اشاره داشته اند پرداخته شود. پس از استخراج و مقوله بندى این مفاهیم در دو دسته کلى 
تولید و سنجش علم تالش شد تا کلیدواژه هاى مناسب و دربرگیرنده این مفاهیم شناسایى 
شود. با توجه به تنوع مقوله ها تغییراتى در مقوله بندى اعمال شد. براى مثال، در بحث سنجش 
علم از آنجا که اثرگذارى تولیدات علمى زمانى مشخص است که اثر آنها در جامعه و صنعت 
دیده شود، بر این اساس مقوله ارتباط با صنعت و دانشگاه در این قسمت قرار گرفت. همچنین، 
شاخص هاى جنبش نرم افزارى و نقد و کرسى هاى نظریه پردازى که در تولیدات علمى نقش 

مؤثرى دارند. 

جدول 1. مقوله بندى کلیدواژه هاى مرتبط با تولید و سنجش علم برگرفته از محتواى اسناد باالدستى

تولید علم

رشد و توسعه علم، نظریه پردازی، نقدپذیری علمی، و نقش انقالب در تولید علم. ١
همکاری علمی ملی و بین املللی، همکاری علمی و فناوری، مقاالت مشرتک، و ارتباط . ٢

علمی
ثبت اخرتاعات، تعداد اخرتاعات و اکتشافات. ٣
جنبش نرم افزاری، نهضت نرم افزاری. ٤
توسعه قطب علمی، قطب های علمی، مراکز دانشگاهی، توسعه تحصیالت تکمیلی، . ٥

افزایش اعضای هیأت علمی و دانشجویان، و رشکت های دانش بنیان
بروندادهای علمی و فناوری (کّمی/ کیفی). ٦
پایگاه اطالعات علمی، مجالت علمی و پژوهشی ملی و بین املللی. ٧

سنجش علم

نظام جامع پژوهش، سازماندهی نظام پژوهش و فناوری، و اصالح ساختار واحدهای . ١
پژوهشی

نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، ارزیابی . ٢
مستمر دانشگاه ها

ارزیابی پژوهشگران، ارتقای اعضای هیأت علمی و معلامن، بازنگری آیین نامه ارتقا. ٣
رتبه بندی کشور در جهان، سهم کشور از تولید علم، جهش علمی ایران، و مرجعیت علمی . ٤

کشور
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، ارتباط صنعت و دانشگاه، و تولید ثروت. ٥
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مفهوم اصلى در محتواى اسناد باالدستى همان بحث یا گفتمان غالب تولید علم است 
و با توجه به اینکه مقوله بندى مناسبى از اخبار توسط خبرگزارى هاى مورد بررسى صورت 
نگرفته بود، در نهایت تصمیم گرفته شد با استفاده از کلیدواژه "تولید علم"1 در قسمت 
جستجوى پیشرفته موتور جستجوى گوگل که به دامنه آدرس سایت هر یک از این 

خبرگزارى ها محدود شد، رکوردهاى مورد نیاز بازیابى شوند. 
جامعه آمارى این پژوهش را چهار خبرگزارى رسمى جمهورى اسالمى شامل ایرنا، 
ایسنا، خبرآنالین، و مهر تشکیل مى دهد که تمامى اخبار منتشرشده توسط آنها در حوزه 
تولید و سنجش علم بین سال هاى 1390 تا مرداد 1393 بررسى و تحلیل شد. دلیل انتخاب 
این خبرگزارى ها نیز اشتهار و همچنین بازیابى قابل قبول تعداد مدارك بازیابى شده آنها بود. 
به طور کلى، تعداد 620 عنوان خبر مرتبط با تولید و سنجش علم در خبرگزارى هاى مورد 
اشاره بازیابى شد. رکوردهاى بازیابى شده بررسى دقیق شد و واحدهاى اطالعاتى با توجه 
به هدف بازنمایى مفهوم یا گفتمان تولید و سنجش علم براى هر خبر به صورت جداگانه 
و به نوع خبر، تاریخ انتشار خبر، موضوع خبر (اشاره به کدام جنبه از تولید علم)، مرجع 
علمى خبر و ... تقسیم شد. الزم به اشاره است که این پژوهش اذعان  مى دارد تعداد خبرهاى 
مربوط به مقوله هاى تولید و سنجش علم، آن هم در خبرگزارى هاى رسمى مورد بررسى، 
بیش از این به نظر مى رسد، اما متأسفانه به دلیل محدودیت هایى از قبیل نداشتن آرشیو 
جامع و پیوسته اى از اخبار در این خبرگزارى ها، نداشتن طبقه بندى قابل دسترسى از اخبار 
منتشرشده، فقدان برچسب گذارى در بسیارى از رکوردهاى خبرى، و ... امکان جستجو و 
دسترسى جامع ترى به رکوردهاى خبرى فراهم نبود. بنابراین، تنها راه پیش رو براى بازیابى 

بیشترین اخبار منتشرشده بهره گیرى از موتور جستجوى گوگل بوده است. 
  SPSSجهت تعیین خوشه بندى مقوله هاى برگرفته از اسناد باالدستى از نرم افزار آمارى
و جهت مصورسازى هم وقوعى مقوله هاى مورد بررسى از نرم افزار NetDraw استفاده شده 

است. 

یافته ها
نمودار 2 تعداد مدارك بازیابى شده را در چهار خبرگزارى رسمى ایرنا، ایسنا، مهر، و 
خبرآنالین (620 عنوان خبر) نمایش مى دهد. بر همین اساس، خبرگزارى  ایرنا 166 عنوان، 
مهر 148، ایسنا 137، و خبرآنالین تعداد 169 عنوان مدرك تحت عنوان تولید و سنجش 

علم طى سال هاى گذشته منتشر کرده است. 

1.  طبق اطالعات مندرج در جدول 1 و 
نیز برخى مقاالت منتشرشده (براى 
بختیارى،  کیانى  و  زلفى گل  مثال، 
1387، رهیافت، 6) استفاده از واژه 
براى  عبارت  بهترین  علم  تولید 
جستجوى اطالعات مرتبط با این 

حوزه در خبرگزارى ها بود.
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نمودار 2. تعداد مدارك بازیابى شده در خبرگزارى هاى مورد بررسى

براساس  بررسى  مورد  خبرگزارى هاى  در  بازیابى شده  مدارك  تعداد  جدول 2،  در 
مقوله بندى انجام شده در اسناد باالدستى در حوزه تولید و سنجش علم به تصویر کشیده 

شده است. 

جدول 2. تعداد گزارش هاى منتشرشده تولید و سنجش علم در خبرگزارى هاى مورد بررسى
تعدادشاخص های مربوطمقوله

تولید علم

٣٦٢بروندادهای علمی 
٣١٥نرشیات و پایگاه های اطالعاتی

٣٠١سازمان ها و مراکز علمی
١٩٥رشد علمی

١٢٩اسناد باالدستی
٨٠جنبش نرم افزاری

٧١همکاری علمی
١٤٣٥جمع

سنجش علم

٢٨٢رتبه بندی کشور
١٩٩نظام جامع پژوهشی

٩٣ارزیابی پژوهش و پژوهشگران
١٦٤رتبه بندی دانشگاه ها

١٤٩ارتباط با صنعت
٨٨٧جمع
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همان گونه که داده هاى جدول 2 نشان مى دهد، بروندادهاى علمى پژوهشى با 362 بار 
تکرار در اخبار خبرگزارى ها در صدر مقوله تولید علمى قرار گرفته است و پس از آن، 
نشریات و پایگاه هاى اطالعاتى، قطب هاى علمى، مراکز دانشگاهى و پژوهشى، رشد علمى، 
اسناد باالدستى، جنبش نرم افزارى و همکارى علمى قرار دارند. اما در مقوله سنجش علم، 
تعداد مدارك مرتبط با رتبه بندى کشورها با فراوانى 282 مورد در رتبه اول، نظام پژوهشى 

در رتبه دوم، و رتبه بندى دانشگاه ها و ارزیابى پژوهشگران در رتبه هاى بعدى قرار دارند. 
تعداد مدارك بازیابى شده در حوزه تولید و سنجش علم در خبرگزارى هاى رسمى 
جمهورى اسالمى ایران براساس مرجع خبر در جدول 3 نشان داده شده است. همان گونه 
که یافته ها نشان مى دهد، بیشترین اخبار توسط وزارتخانه هاى وزارت علوم، تحقیقات و 
فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، و آموزش و پرورش ارائه شده است. پس از 
آن، پایگاه استنادى جهان اسالم به تنهایى و به عنوان متولى نمایه سازى و سنجش علم ایران 
و کشورهاى جهان اسالم در رتبه دوم قرار گرفته است. اشاره مجلسى ها به مسئله تولید 
علم نیز در خور توجه است، چرا که پس از دو نهاد اول که به صورت تخصصى در حوزه 
تولید و سنجش علم فعالیت مى کنند، نقش مجلس نیز به عنوان نهادى نظارتى در حد خود 

قابل توجه است. 

جدول 3. مرجع اخبار منتشرشده تولید و سنجش علم در خبرگزارى هاى مورد بررسى

ریاست رهربیISCوزارتخانه هانام مرجع
جمهوری

جهاد 
سایرمجلسدانشگاهی

تعداد اخبار 
منترششده

٢٦٠١٦٢١٨٤٣١٧٥٥١١٥

تعداد مدارك بازیابى شده براساس نوع خبرهاى منتشرشده در خبرگزارى ها نیز نشان 
داد که کمتر از 10 عنوان از مدارك بازیابى شده در قالب نقد و بررسى و تحلیل وضعیت 
تولیدات علمى بوده و بیشتر مدارك در قالب گزارش توصیفى ارائه شده است. همچنین، 
حوزه موضوعى مدارك بازیابى شده نیز نشان داد که تولید علم در حوزه پزشکى با 36 خبر 
در صدر اخبار، حوزه مهندسى با20 خبر در رده دوم، و علوم انسانى و علوم پایه هر کدام با 
15 خبر در رده هاى بعدى قرار دارند. از مجموع خبرهاى منتشرشده در مورد مقایسه ایران و 
سایر کشورها، یافته ها نشان داد که بیشترین اخبار کشورها مربوط به ترکیه (23 خبر) و پس 

از آن عربستان سعودى (7 خبر) و امریکا (6 خبر) در رتبه هاى بعدى قرار دارند. 
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در بررسى انجام شده در خصوص رویکرد اخبار ارائه شده با نگاه مثبت و یا منفى 
(منتقدانه)، مشخص شد که در مجموع، 592 نوع خبر با رویکرد مثبت و 28 خبر با رویکرد 
منفى منتشر شده است. مجلس شوراى اسالمى با 8 خبر با رویکرد انتقادى در صدر قرار 
گرفته است و پس از آن وزارتخانه ها، نهاد ریاست جمهورى، و پایگاه استنادى جهان اسالم 
قرار دارند. همچنین، از نظر حوزه موضوعى نیز رویکرد انتقادى در حوزه علوم انسانى 

نسبت به سایر حوزه هاى موضوعى بیشتر بوده است. 
براى خوشه بندى مقوله هاى تولیدشده، پس از تولید ماتریس هم رخدادى و ارسال 
آن به نرم افزار SPSS، براساس شباهت هم رخدادى بین مقوله هاى موضوعى و استفاده 
از خوشه بندى سلسله مراتبى به دسته بندى مقوله هاى تولید و سنجش علم پرداخته شد. 
همان گونه که مالحظه مى شود مقوله هاى همکارى هاى علمى، جنبش نرم افزارى، ارزیابى 
پژوهشگران، اسناد باالدستى و ارتباط صنعت و دانشگاه شباهت و نزدیکى بیشترى به 

یکدیگر داشته اند. 

در جدول 4 ماتریس هم رخدادى مقوله  هاى تولید و سنجش علم به تصویر کشیده شده 
است. همان گونه که مالحظه مى شود، مقوله رتبه بندى کشورها و نشریات با 322 مورد 
هم رخدادى، بروندادهاى علمى و نشریات با 259، و رتبه بندى کشورها و بروندادها با 234 
مورد بیشترین میزان تکرار در خبرگزارى هاى مورد بررسى را داشته اند. هم رخدادى سایر 

مقوله ها نیز در جدول 4 نشان داده شده است. 
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ش علم برگرفته از اسناد باالدستى در خبرگزارى هاى رسمى کشور

س هم رخدادى مقوله هاى تولید و سنج
جدول 4. ماتری
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ماتریس ایجادشده در جدول 4 براى ایجاد نقشه هاى هم رخدادى مقوله هاى به دست آمده 
از خبرگزارى هاى مورد بررسى به نرم افزارى یوسى آى نت و نت دراو وارد و سپس نقشه 
هم رخدادى آنها در نمودار 4 به تصویر کشیده شد. همان گونه که مالحظه مى شود مقوله 
و  کشورها  رتبه بندى  اطالعاتى،  پایگاه هاى  و  نشریات  پژوهشى،  و  علمى  بروندادهاى 
دانشگاه ها و مراکز علمى و دانشگاهى بیشترین تکرار را در بین مقوله هاى مورد بررسى 
داشتند که بزرگى هر دایره تعداد اخبار منتشر شده را نشان مى هد. بر همین اساس، خطوط 
ایجاد شده توسط هر مقوله نیز به میزان هم رخدادى آنها اشاره دارد. هرچه خطوط اشاره 
شده ضخیم تر باشد نشان مى دهد که دو مقوله مورد نظر تعداد دفعات بیشترى با همدیگر 
در متن اخبار خبرگزارى هاى مورد بررسى انعکاس یافته اند. همانگونه که مالحظه مى شود، 
میزان هم رخدادى بین بروندادهاى علمى و پژوهشى و نشریات و پایگاه هاى اطالعاتى، 
و همچنین رتبه بندى کشورها و مراکز علمى و دانشگاه ها بیشترین میزان هم رخدادى را 

داشته اند. اطالعات بیشتر در خصوص سایر مقوله ها در نمودار 4 ارائه شده است. 

نمودار 4. هم رخدادى مقوله هاى مورد اشاره در خبرگزارى هاى مورد بررسى 

نتیجه گیرى
این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا نسبت به اخبار بازنمایى شده از جریان تولید و سنجش 
علم در خبرگزارى هاى رسمى کشور در صدد بوده است تا مشخص کند مفاهیم مرتبط با 
تولید و سنجش علم مطرح شده در نقشه علمى کشور و دیگر اسناد باالدستى تا چه میزان 
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توانسته در عرصه خبرگزارى ها به زیست و حیات رسانه اى خود ادامه دهند.
تحلیل اخبار منتشرشده در خبرگزارى هاى مورد مطالعه نشان مى دهد که نگرش این 
چهار خبرگزارى به عنوان رسانه هاى رسمى و مرجع کشور نسبت به جریان و روند مفهوم 
تولید علم، چالشى و تحلیلى نیست، و بار ارزشى مثبت در اخبار آنها غالب است. شاید دلیل 
این نوع نگرش و پرداخت خبرى را بتوان ناشى از ویژگى  سازمان هاى رسانه اى و عملکرد 
آنها و همچنین اهداف خبرگزارى هاى رسمى در نظر گفت. متغیّرهاى مهمى نظیر نوع 
مالکیت رسانه ها، میزان استقالل و آزادى عمل روزنامه نگاران، و کیفیت تولیدات رسانه اى 
(سطح نازل شاخص هاى کیفى) در این  باره دخیل هستند (دهقان، 1378). به همین خاطر، 
بیشتر اطالعات ارائه شده توسط این خبرگزارى ها، نمایش وضعیت موجود بوده و نه نقد و 
تحلیل آنها. هر چند در بسیارى دیگر از خبرگزارى هاى داخلى نقدهاى قابل  توجهى در این 

خصوص ارائه شده است. 
نتایج نشان مى  دهد که بین اخبار منتشرشده توسط خبرگزارى هاى مورد بررسى در 
انعکاس مقوله هاى تولید و سنجش علم تفاوت وجود دارد. در مقوله تولید علم، به طور کلى 
حدود 25/2 درصد از اخبار منتشرشده به بروندادهاى علم و پژوهش اشاره دارد و به دنبال، 
آن نشریات و پایگاه هاى اطالعاتى و دانشگاه ها و سایر مراکز علمى به ترتیب با 21/9 و 
20/9 درصد در جایگاه بعدى اخبار قرار داشته اند. نکته حائز اهمیت و قابل تأمل این است 
که محتواى خبرى این خبرگزارى ها بیشتر به بحث کلى تولید علم با 61/8 درصد از کل 
اخبار پرداخته اند و مبحث سنجش و ارزیابى علمى با 38/2 درصد از سهم و توجه کمترى 
برخوردار بوده است. در مقوله سنجش علم، به ترتیب شاخص هاى رتبه بندى کشور و نظام 
پژوهشى با 31/7 درصد و 22/4 درصد در اولویت هاى اول و دوم این بخش قرار داشته اند. 
این امر نشان مى دهد که در حال حاضر، یکى از مهم ترین شاخص هاى تولید علم در 
کشور، شاخص کّمى تعداد تولیدات علمى منتشرشده در مجالت نمایه شده در پایگاه هاى 

بین المللى مانند آى.اس.آى. و اسکوپوس و پایگاه استنادى جهان اسالم است. 
نکته قابل تأمل دیگر اینکه شاخص مشارکت علمى در بین دیگر جنبه هاى مقوله تولید 
علم پایین ترین میزان بازتاب خبرى در این خبرگزارى ها را داشته است، در حالى که انجام 
کار گروهى در قالب مشارکت هاى علمى در جهان یکى از شاخص هاى مهم سنجش و 
ارزیابى فعالیت هاى علمى محسوب مى شود. در مقوله سنجش علم نیز شاخص ارتباط با 
صنعت از سهم خبرى کمترى برخوردار است، در  صورتى  که تولید علم و پژوهش هاى 
کاربردى باید به بازار مصرف برسد. نکته مهم در این زمینه این است که یک پژوهشگر 
باید از نیاز بخش صنعت و نهادهاى تولیدى باخبر باشد تا بتواند پژوهشى را انجام دهد 
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که در خدمت صنعت قرار گیرد، و این تجدید نقش پوشش رسانه اى خبرگزارى ها را 
به عنوان واسط علم و صنعت، در کنار سایر عوامل داراى نقش، نظیر دانشگاه ها و پارك هاى 
علم و فناورى مى طلبد. بنابراین، نیاز است تا خبرگزارى ها نسبت به فرایند جریان علمى 
کشور دغدغه و حساسیت بیشترى معطوف دارند. همچنین، خبرگزارى ها باید دیدگاه ها و 
انتقادهاى صاحب نظران را نسبت به نحوه ارزیابى عملکردها و فعالیت هاى علمى مطرح 
کنند تا در نهایت، با هشدار نسبت به رویکردهاى نامناسب، بتوانند به دقت و صحت 

سنجش و ارزشیابى علمى و پژوهشى کمک کنند.
بازتاب  در  خبرگزارى ها  توجه  همچنان  که  شد  مشخص  پژوهش  این  نتایج  در 
دستاوردها و پیشرفت علمى کشور معطوف به علوم کاربردى نظیر پزشکى و مهندسى 
است و حوزه علوم انسانى از توجهى کمتر برخوردار است. مقوله تولید علم  مى تواند هم 
نظرى و هم عملى یعنى هم شامل علوم تجربى و هم علوم نظرى باشد. علوم انسانى و 
نظرى مطمئناً مى توانند مولد علم باشند و تولید علم باید مصداق هایى از هر دو را در برداشته 
باشد (زلفى گل و کیانى، 1387). بنابراین، براى پررنگ شدن و برجسته نمودن جایگاه علوم 
انسانى حداقل در حوزه هاى معرفتى علم، نیاز است تا خبرگزارى ها بیشتر به پوشش خبرى 

دستاوردها و پیشرفت هاى علوم انسانى کشور بپردازند.
در فصل پنجم، بند "ج" سند چشم انداز (1382) چنین آمده است: "وزارت علوم، 
تحقیقات و فناورى، معاونت علمى و فناورى رئیس جمهورى و بنیاد نخبگان، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، وزارت آموزش و پرورش، فرهنگستان هاى کشور، 
جهاد دانشگاهى، مرکز همکارى هاى فناورى و نوآورى ریاست  جمهورى، سایر وزارتخانه ها 
و نهادها و مؤسسات علمى و فناورى، صدا  و  سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و سایر 
نهادها و دستگاه هاى تبلیغى و فرهنگى کشور در فرایند اجرایى نمودن و فرهنگ سازى نقشه 
در چارچوب سیاست هاى مصوب شوراى عالى انقالب فرهنگى با ستاد راهبرى اجراى 
نقشه جامع علمى کشور همکارى مى نمایند". بنابراین، برخى نهادها و سازمان ها مى توانند در 
نظام اجرا، نظارت، ارزیابى و به روز رسانى نقشه جامع علمى کشور کمک نمایند و حداقل 
با ارائه نظرات و انتقادات و تحلیل هاى خود در رسانه هایى که فراگیرى عام ترى در جامعه 
دارند در تکمیل و به روز رسانى شاخص هاى علم و فناورى مورد نیاز و کمیّت هاى مطلوب 
مربوط، و تهیه گزارش وضع موجود علم و فناورى کشور براساس شاخصه هاى نقشه جامع 
علمى کشور، و ارائه طرح ها و برنامه هاى خاص سازمان در جهت اجراى نقشه  جامع علمى 

کشور کمک نمایند و جامعه را نیز براى پذیرش این تغییرات بزرگ آماده سازند.
این نکته حائز اهمیت است که با توجه به نقش مثبت و راهبردى پایگاه استنادى جهان 
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اسالم در جهت دهى به حوزه علمى کشور، انتظار مى رود ضمن ارائه آمار و اطالعات موثق 
از سوى این مرکز، تحلیل هاى ارائه شده با نقد و بررسى بیشترى صورت پذیرد و فقط به 
ارائه آمار و گزارش هاى توصیفى خالصه نگردد. هر چند در این مورد اقدام هایى صورت 
گرفته اما با توجه به شرایط حال حاضر که به مقوله کمیّت بیشتر تأکید شده است، انتظار 
مى رود در خصوص کیفیت وضعیت تولیدات علمى کشور تحلیل هاى جامع ترى صورت 
پذیرد. همان گونه که اشاره شد ارائه اخبار و اطالعات از مجارى رسانه هاى رسمى داراى 
تأثیرگذارى بیشتر است و طیف بیشترى از مخاطبان را شامل مى شود و اقدام سازنده 
چنین سازمان هایى مى تواند قدم مؤثرى در این خصوص باشد. از طرف دیگر، مسئوالن و 
حوزه هاى پژوهشى دانشگاه ها نیز با توجه به رسالت آنها و ضرورت توجه به تولید علم 
و نقشه جامع علمى کشور به این مسئله حساس بوده و اخبار متعددى نیز از سوى آنها از 

سوى رسانه  هاى ملى مطرح شده است. 
در نهایت، اینکه خبرگزارى ها به عنوان یکى از ابزارهاى مهم و اساسى در باورپذیرى 
تحقق اهداف و دستاوردهاى پیشرفت و توسعه علمى کشور محسوب مى شوند، هم راستایى 
محتواى اخبار و گزارش هاى بازتاب یافته در این رسانه ها با اهداف و راهبردهاى مطرح شده 
در نقشه جامع  علمى کشور و دیگر اسناد نقشه  علمى کشور مى تواند راه را براى توسعه 
و بهبود ساختار ها و ظرفیت هاى  فکرى جامعه، در راستاى دستیابى به اهداف و مطالبات 
مطرح شده در این اسناد هموارتر نماید و زمینه هاى توسعه علمى کشور را بیش از پیش 
تسهیل کند. نباید نقش مکمل اقالم رسانه اى در کنار یکدیگر و در متن جامعه و در عین 
حال، فضاى رقابتى و تمایز ظریف این رسانه ها که در یک چیدمان منطقى و آرایش منسجم 

رسانه اى به ایفاى رسالت خود مى پردازند، فراموش شود.
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